
PRIMOTEXT
szovegszerkeszto program

A PRIMOTEXT a PRIMO otthoni szamit6gep altalanos ceIG szovegszerkeszto
programja. Alkalmas dokumentumok leirasara, szerkesztesere, karri gal asa-
ra r kinyomtatas&ra es kazett&n torteno t&rolasara. A nyomtatb funkci6k a

legkulonbozobb nyomtatok fel hasznal asaval val6sithat6k meg a PRIMOTEXT
futasat elttkeszito un. insta!lal6 programok segitsegevel T amikkel ezen
leirasban kulon fejezet foglalkozik majd.

A Ieir6 es szerkeszto funkci6 szerves egyseget kepez, ami azt jelenti,
bogy tij szoveg beirasakor is rendel kezesre ill a szerkesztes £s korrigal as
osszes funkci6ja.

A PRIMOTEXT az alabbi funkcionalis egysegekbol all:

A. Uj szoveg beirasa
B. Szoveg betbltese kazettar6l
C. Az aktuilis szoveg kazettara vitele es a

kazettan I evo felvetel ellenfirzese
D. A pi I lanatnyi lag a gepben I evo szovegrol

tel jes t evonat nyomt at asa
E. Tipografizal t un. formazott I evonat eloallitasa

Az A. Cires munkateru lettei indul , a B. pedig a kazettar6l to 1 1 be <kj szove-
get. A tovabbiakban a betoltott szoveghez is I ehet hozz&irni, es a frissen
rogzitett szoveget is I ehet menet kdzben korrigal ni f szerkeszteni.

A nyomtat6 funkcitikhoz a szovegnek akar Gjonnan torteno rogzites, akar ka-
zettar6l torteno beolvasas fttjan, bekel I kerulni a munkateru I etre, ezutan
CTR a leutessel rnindig at I ehet lepni az un. menube, ahonnan a nyomtat6
funkci6k hivhat6k. AD, es E. funkci6k kozott az akulonbseg, hogyateljes
I evonat Cigy tartatmazza a szoveget, ahogy az a kepernytin lathatG, a forma-
zott I evonat viszont aszovegben taf alhat6 parameterek esparancsok al apjan
meghatarozott formara tipografizal t, el 51 -hatul sorkiegyenl itett formaban
jelenik meg. Maguk a tipografizal 6 parancsok csak a tel jes levonaton 1 at-
hat6k. Van meg egy harmadik nyomtatasi lehetoseg is, az un. hardcopy, ami
mindig az aktuAlis kepernydtartal mat nyomtatja ki tel jes I evonat formaja-
ban. Ez nem onal 16 funkci6, hanem a szerkesztes £s beiras soran barmikor
hivhato szolgil tatas.

A beiras-szerkesztes funkcibi

A beiras es szerkesztes soran a kepernyo egy ablaknak tekintheto, amin a
tel jes szovegnek 16 sora ol vashat<5» de ez nem feltetlenul a 16 utols6 sor.
Folyamatos beiras eseten mindig az aktualis szovegveg lathatb, de ha kur-
zorvezerlo nyillal jelolt gombbal t vagy mis m6don a kurzort kivisszuk a

kepernyo tetejen, a k£pernyo-abl ak egy sorral visszal ep a tel jesszovegben,
legfeljebb azonban a szoveg elejeig. Ugyanez ellenkezo ir&nyban is igaz
a szdvegtarol asra ki jelolt mem6ria vegeig.

Szovegbevitel kor a bi I lentyiik leutesekor abetuakurzor aktual is pozicio-
jara ir6dik be, a kurzor tovabb lep. Az esztetikus kepernyokep elerese er-
dek^ben a sor erne I es automatikusan kovetkezik be a 32. pozici6t koveto ^Is6
sz6kozn^ I T ennek hijan a 33, pozici6t koveto barmilyen jelnel . Az igy ki-
alakult sor azonban fugget I en a form&zott kiir^ssorin I etrejovfl tipogra-
fizal t sort6lr az abba bekerulo szoveget a param^terezett sorszelesseg
szabja meg. Van ezenkivul hirom ol yan tipograf iai vezer lokarakter, amely
itt isi ott is sorveget jelent. Ezekajobbra, bal ra es kozepre zaras paran-
csai, amik a jelenleg nyitva I evo sorreszt a jobb, a bal marg6hoz i I I etve
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a szoveg kep tengelyebe poziciona I jak. Ebbol a kepernyon csak a sor I ezaras
jel eni k meg.

A tipograf izal 6 parancsok beadasaban a # bi I I entyQnek van szerepe. Egyszeri
I eutese nem eredmenyez betukiirast, hanem a kovetkezo a~t6l w~ig terjedfi

betuleutesnek rnegfeiel Gen megjeleniti aPRIMO karakterkeszl etenek 128-151
k6du elemeit* Ezek kozul c-v#l a balrazaras, d-vel a jobbra zaras* e^vel
a kozepre zarasnak megfelelo" balra, jobbra iltetve lefele mutat6 nyi I

irbdik a kepernyore. A # bi I [ entyu ketszeri fetites£vel maga a # jel jelenik
meg,

A # jel utan h-t leutve megjelenik a fcjel , de ez ebben a formaban azoknak
a parancsoknak a bevezeto jele, amiknek r£szt etez^sere a kesflbbieknek m£g
visszaterunk.

A beiras-szerkeszt£s soran a mar emlitett kurzorvezer lo nyi Mai jet 6ft
gomboktol eltekintve a tobbi funkci6 a CTR es vafamelyik betu egyuttes I e-
utesevel aktivizal hat 6. Ezek a kovetkezfik.

a fomenti hivasa
folyamatos bevitelkor visszateres
a kurzormozgatassal elhagyott he lyre
sorbeszGras a kurzorral jel 61 t sor ele
a kurzorral jel 61 1 kepernyosor tor Use
inzert uzemm6d bekapcsolasa hosszabb
szoveg beepitesere a kurzor pozici6jaba
ugras a szoveg elejere
ugras a szoveg veg£re
tabulaci6s ugras (8-as)
lapozas elore 14 sorral
lapozas hatra 14 sorral
blokk kezdet megjefoles
blokk veg megjel 6 1 ese
hardcopy nyomtatas
buffer ben tarolt szoveg visszahivasa
a blokk beirasa a bufferbe
a blokk hozzatoldasa a buffer hez
a blokk torlese a szovegbol
inzert uzemmod lezarasa
keres^s szovegminta szerint
sz6koz besz&ras a kurzor pozici6jaba
a kurzor pozici6jaban I evo jel torlese

A legtobb funkci6nak mar amegnevezese is onmagaert beszel f igy csak nehany
kiegeszites szukseges.

A kurzorvezer 16 gombokkal elerve a szoveg elsfi sorat a felfele I epes nem
hajt6dik vegre, ezt hangjel zes is jel zi . Ha a szoveg el ejen ki vanunk hel yet
csinalni, azt a CTR c sorbeszftrassai tenet juk meg* tovabba rendel kezesre
all a CTR e-vel hivott un. inzert uzemm6d»

A CTR b funkci6 csak akkor mukodik heiyesen, ha amennyiben a bevitel hely£-
rfll el leptQnk a keperny6n belul 9 a CTR b funkcioval terunk vissza F el \ enkezS
esetben az el tarolt pozici6 mar ad meg a taro!6bar»i es I egkozelebb a bennma-
radt pozici6ra tortenik majd a visszateres.

Sem a sorbeszfrras* sem a sortor I es nem mukodik a szoveg utols6 kepernyo
sorarar

Az inzert Qzemro6d (igy val6suf meg, hogy atmenetileg eltunik a kurzor pozi-

CTR a

CTR b

CTR :

CTR d

CTR e

CTR f

CTR g

CTR i

CTR k

CTR i

CTR n

CTR o

CTR P

CTR q

CTR r

CTR S

CTR t

CTR LI

CTR V
CTR w

CTR X
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cioja utani tel jes szoveg* az ures helyre az egyszeru beirashoz hason!6an

irhat6 be szoveg. Az inzert Qzemmod alatt beirt szoveget es magat az inzert

uzemm6dot az alahiizott kiiras jelzi a kepernyfcn. Ha az inzert uzemmtid soran

a kepernytf al jan megjelenik az ideiglenesen eltunt szoveg, az azt jelenti,

hogy a PRIMQTEXT munkateruf ete, 589 kepernyosor f megtelt, az inzert uzernm6d

megszuntetese utan a szoveget ki kel t menteni kazettara. Az inzert uzemmod

megszuntetesekor a kurzor pi I lanatnyi poziciojatol kezdve visszair6dik a

kezdeskor itmenetileg a munkaterulet vegere hatratolt marad£k szoveg.

Ezzel egyidejuleg eltunik a beszftrt szoveget jelzo alahftzas a kepernyorfil

Az inzert m6d be £s azonnal kikapcsolasa eredeti rendel tetesen tCil arra

is hasznalhat6> hogy ha a szerkeszt£s soran a szoveg attekinthetet lenne

valik a sok redundans ures helytol t az inzert be-ki kapcsolasa utan a kur-

rens pozici6 utani r£szt olyan tomor rendezetts^ggel kapjuk visszar mi litha

folyamatosan gepeltuk vol na be. Ez pedig csokkentheti az el fog I alt munka-

teruletet £s a kivitelre szant szoveg roennyiseget.

A szoveg elejere es vegere ugrasnal a kepernyo tel jes egeszeben ftjra ir6-

dik,ami nehany masodpercet vesz igenybe. Ez kul onosen a szoveg vegen erde-

kes, mert ilyenkor elflfordulhat, hogy teljesen Qres kepernyo" alakul kit

es nehany rnasodpercig a gep nem mutat "el et jel enseget". Az djrairas be-

fejezeset es a beiras/szerkesztes fol ytathat6sagat a vi I I og6 kurzor ftjra

megjelenese jelzi.

A szovegminta szerinti kereses meghivasakor a legfelso sorban inverz mezo-

ben a MINTAs kerd£s jelenik meg. Ide kel I beirni a keresfiszoveget, max.

32 karakter ter jedel emben, RETURN leut^ssel lezarva. A szovegben is I e-

hetnek osszetett karakterek, pi. tt segitsegevel megval osi tott parancs-

jelek. Abeiras kozben visszal £pessel I ehet javitani. A RETURN utan kezdo-

dik a kereses a kurzor azon pozici6jat6l , ahol a kereses funkci6 meghivasa-

kor allt. Eredm£nytelen kereses eseten a szoveg vegere kerul a kurrens

pozici6» eredmenyesseg eseten a feltalalas helyere, a kurzor a feltalalt

szoveg vegen talalhat6. Ism^telt kereses is megval 6sithat6 azonos szoveg-

mintaval t ilyenkor is meg kel I hivni a kereso funkciot, de szovegminta

helyett egyenesen a RETURN-t kel I megnyoruni.

A hardcopy funkci6 a kepernyflvel megegyezti nyomtatasi kepet all it elfl a

PRlMO-hoz kapcsolt nyomtat6n, Kis terjedelmu es al kal masint vizualisel-
lenorzes mel lett varialt szovegkep el oal I itasara ez a I egegyszeriibb t ehe-

tftseg, a korlatot a kepernyo" merete jelenti.

A sz6koz besz&ras funkci6javal egy-ket kihagyott betut I ehet beszerkesz-

teni a szovegbe, de ha a kepernyftsor megtelik f minden beszdrassal egy jel

a sor vegerol eJtunik. A beszilras hel yen nyomtathat6 szokoz lepbeasorba,
ez szukseg szerint cserelhetft a v^gleges karakterre. Nagyobb beszCirasra

a mar emlitett inzert uzemm6d alkalmas.

A CTR x karaktertor \ ft funkci6 nev^nek megfelelfien mukodik, a sor vegerfrl

nem nyomtat6d6 sz6koz csorog be a sorba.

A PRIMOTEXT hasznalatat vegigkiseri a haromfele sz6koz. A PRIMO sz6koz-

bi 11 entyujevel nyomtathat6 es varialhat6 szelessegu szdkoz kerul a szo-

vegbe» ennek hely^n a formazott nyomtatas a sor kiegyenl i teshez szukseges

sz6kozt alakit ki . A (#y) kombinaci6 egy nyomtathat6 P de nem varia I 6d6 sze-

lessegu sz6kozt eredm^nyez a nyomtataskor . A harmadikf nem nyomtathat6

sz6kozt nem I ehet bebi II entyuzni f a munkateru I et eredeti I eg ezzel van f el -

toltve es ahova nem mi irjuk be f ott ezzel van feltoltve a k^pernyfi nem

hasznalt terulete. A beszdrt sor es sz6koz nyomtathat6 es var ia I hat6 sz6-

kozzel van feltoltve- Pontos egymas ala a I litashoz a fix nyomtathat6 sz6-
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kozt kel I hasznalni, Termeszetesen i I yen beal I itas csak jobbra, balravagy
koz#prsg&rt sorokban lehets£ges, egy£bk£nt a vonat koztatasi alapnakszant
sorkezdes felett nines ell enorzesunk.

A beiras/szerkeszt£s fazisaban is szerepet jatszik a RESET gomb, ami nem
eredeti rendel tet^sgnek megfel el fien mukodik* hanem egy kepernyo frissitest
hajt vegre a munkatarol 6b6l , ami minden korulmenyek kozott adekvat k£p-
ernyok£pet eredmeiiyez. Ha olyan gyan&nk van y hogy a k£pernyok£p "nemstim-
met", valami zavar van, nyugodtan hasznaljuk a RESET gombot . Hanembeir6/
szerkeszto fazisban vagyunk, a RESET ezesetben isaz utols6nakszerkesztett
k^pernyo cimrol indulva irja ki a mem6riatartal mat. CAkkor is» ha a mem6-
riaban nem szerkeszthetfi szoveg van.) Ez a "merit Gov" szolgaltatas ugyanis
a magnozo £s nyomtat6 fazisokb61 is ugyanazt ahatast valtja ki. A frissites
utan a szerkesztfl uzemm6d a I 1 be, inner) azonban a f6menu hivasan keresztul
bar me I y munkafazisba el juthatunk.

A blokkmuveletek c£lja nagyobb szbvegr^szekkel tortenfl manipulalas. A
blokk a szovegnek az a r£sze, amit a CTR n es CTR o kezdet £s v§g kijelolb"
parancsokkal megjefolunk, Hibat jelez £s nem fogadja el a blokkveg megje-
I6l£st a gep, ha az elftbb (enne f mint a megadott kezdet, i! I etve ha a blokk
kisebb, mint egy kepernyosor. A kijelol t blokkot a CTR t paranccsal ki lehet
fcorolni a szovegbol . Az un. buf fer-muvel eteknel is a blokk jatszik szere-
pet. A buffer egy 2000 jel befogadasara alkalmas tirterulet, amibe a CTR
r utasitassal at lehet vinni a korabban ki jel 6 1 1 blokkot. Ez a korabbi
buf fer-szoveget torli f elt^roen a CTR s parancst6l , ami a korabban bevitt
buf fer -tart al omhoz irja hozza a blokkot, A buffer tartalom csak egyben
toltheto vissza a szovegbe, mindig a pilfanatnyi kurzor pozicioba. Ha ez

a szoveg belsejeben van, es elozflleg nem t^rtunk at Inzer t mbdba a CTR e
paranccsal , akkor a buffer tartalom az aktual is szoveget irja felult ez£rt
a buffer tartalom besz&rasa csak inzert modban I ehet, amit a buf fer behivisa
utan a CTR u paranccsal kef I megszuntetni , ezzel al I ossze a buffer tarta-
lommal bovitett szoveg. Amennyiben a buffert az aktual is szoveg veg£re ki-
vanjuk behivni » az inzert Qzemm6dra nines szukseg. A buffer tartal om a visz-
szahivassal nem torlodik, igy tobbszor is behivhat6. A blokk kijelolesa
blokkal egyOtt torlodik, egyeb bl okkmuvel etnel megmarad, de csak mint cim-
kijelol£s. A bufferbe val6 atvitel utan a blokk azonnal meg torolneto CTR
t utasitassal, de ha a kijeloles utan a szoveg "fekvese" megva I tozott,
a valtozatlan blokkhatarok kozott mar nem a r£gi szoveg talalhato.

A tablazatirast a PRIMDTEXT rendszerebfll kovetkezfien nem eg£szen a megszo-
kott m6don tamogatja. A sor beirasana I haszna I hat6 a CTR i tabul aci6s ugras
funkci6, ami nyomtathat6 5z6koz6kkel tortenfl feltoltest jelent akovetkezo
nyotccal oszthat6 kepernyflpozici6ig, amik ezutati mar szovegkarakterkent
szerepelnek. Ezzel egy kepernyfisorban 4 oszlop alakithat6 ki , ami a nyom-
tat6 nyOjtotta I ehetos^geknek megfelelflen tobb kepernyosoron keresztul
folytathat6 mindaddig, mig a sort a ki vanal maknak megfelelfien a balra,
jobbra vagy koz^pre allitas parancsaval I ezar juk. Ezzel max. 39 karakter
szetes tablazatot tudunk vizualisan j6l ellen&rizni. Ha enn^l hosszabb a
tabiazatsor, akkor a ve'gGI egymas afa nyomtat6d6 jelek ha nem is egymas
alatti k^pernyosorban, de a kepernyfin egymis alatt lesznek, igy a pontos
pozicionalas megoldhat6. A tabl azatsor t£nyl eges v£gen kel I leutni a sor-
pozicional6 zar6karaktert, igy a nyomtat6prograrn a k$t r^szsort egyesiti,
ha egyuttesen el f^rnek a nyomtatott sor ban.

Magn6kezelfl funkci6k

A PRIMOTEXT program magn6s tarolisra v^n el6k^szitve. A munkaban I evo
szoveg teljes eg^szeben a mem6riaban helyezkedik el, £s onnan a beiras/
szerkesztes barmely stadiumaban felvehetft magn6ra. A kivitel a fomenu 3.

funkci6javal tort^nik, aminek meghivasakor meg kel I adni a file-nevet a

PRIMOTEXT leirft^ 4



PR I MO erre vonatkoz6 kerdesere. A kivitel re sz&nt mennyiseget a program
automat i kusan hat&rozza meg? mindig a munkaterulet mar felhasznalt resze
kerul kivitel re. A magn6s tarol as format uma hasonl it aprogramok£hoz, teh&t
igen tomor. A magn6s kivitel utan a szoveg a mem6riaban mar ad , igy ftjratol-
t£s nelkul tovabb szerkesztheto, szukseg eseten kill on n£ven tobb verzi6
is !etarolhat6.

A beol vasas a fomenu 2. funkci6janak meghi vasaval tortenik, ami utan aPRIMO
a beolvasni kivant fifenevet keri. A program betol teshez hasonl 6 an a PRI~
MOTEXT megkeresi a szalagon a megnevezett file-t, a megadott nevnek meg
nem feleffiket itugorja. A beol vasas al att a beol vasas hel yess£ge a szokott
blokk-statisztikaval a kepernyo a

I
jan kovetheto, a fi le vegen a PR I MOTEXT

mindenkeppen a fomenure ugrik, ahonnan a hibas beol vasas megismetel hetfl.

Ha a beol vasas mindenkeppen hibas, a hibas blokkok he I yen a szoveg zavaros,
hianyos, de ez a szerkesztes eszkozeivel eset I eg javithat6.

Hogy a kivitel biztonsagat fokozzuk, a kivitt szoveg file a programokhoz
hasonl6an (Id. TEST utasitas) el lenGrizheto a PRIMOTEXT fAmend 4, funkci6-
janak meghi visava I . Ha a statisztika hi bat mutat, mivel a szoveg m£g a me-
m6ri£ban van, a kivitel megismetel heto. A statisztika megtekintese utan
bar me I y gomb megnyomasaval a ffimenube terunk vissza.

Ha kisse korul m£nyesen is, de m6d van kisebb szovegf&j I ok osszekapcsot as&-
ra. Ilyenkor egyenkent kel I betolteni a reszfajl okat r megpedig forditott
sorrendben, mint ahogy vegf egesen kivanjuk, Az eppen beol vasott r^szfajft
a legelejen kiadott "Inzert m6d be" paranccsal hatratol juk a munkaterulet
v£g£re, majd beotvassuk a kovetkezo reszfij \ t. Ha mar azutols6» avegleges
sorrendben el so r^szfajlt is hatratol juk, a munkaterulet elejen kiadott
"Inzert mod feloldas" paranccsal visszarendezodi k a tel jes szoveg a munka-
terulet elejere. Az i I yen fajl egyesitesre csak rendezesi celb6l I ehet
szukseg, mert tobb kulonall6 fajl fol yamatos egymasutannyomtatasaenel kill

is megval6sithat6. (Ld. ott.).

A tarol asi helyigeny kal kul af asahoz azt kel I alapulvenni, hogy a teljes
munkaterulet, 589 kepernyosor letarolasa kb. 95 magnoblokkot igenyel es
kb. 6 percnyi szalagot.

A szoveg for m&z as

A PRIMOTEXT fomenujenek £. funkcibja teszi lehetove a v£gl eges szovegkep
tipografizal t szovegkep kial akitasat . Ennek k£t Citja, ami re a program a
funkci6 meghi vasa utan azonnal rak£rdez.
Anyomtat6ra val6 formazasnal a nyomtat6n azonnal megjelenik a tipografi-
zal t f kiegyenl itett sorokra es of da I akra bontott szoveg > mikozben amunka-
teruleten az eredeti al lapotu szoveg mar ad meg, ami i tym6don tovabb szer-
keszthetfl ilfetve magn6ra vihetfl. Tobbek kozott ezt a m6dszert celszeru
kovetni akkor, ha egy szovegbol kisebb-nagyobb m6dositassal tobbvaltoza-
tot akarunk nyomtatni, Hatranya az, hogy a nyomtatas viszonylag lassti £s
minden menetben a sz6el val asztasok el lenorzese miatt keze!6i kozremukodest
igenyel. (Erre meg visszaterunk.

)

Ha a szovegformazast mem6riaba kerjukp a formazas alatt a nyomtato nem mu-
kodik, de a sz6el vil asztasoknal kezeloi kozremukodes szuks^ges, Amem6ri-
aba formazas scran az eredeti szoveg elv£sz, ha arra is szukseg van, azt
elozoleg magn6ra kel I kivinni. A munkateruleten a nyomtat6vezer I 6 format urn

mar ad, ami djranemszer keszthetft, viszontafomenu7- funkci6java1 <Mem6riaba
formazott szoveg kinyomtatasa) tetszes szerint ismetelten kinyomtathat6.
Ez a nyomtatas gyors es kezel oi beavatkozast nem igenyel . A nyomtat6vezer I fi
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formatumban I evo szoveg is magnora viheto es ftjabb kinyomtatasra vissza-
tolthetfl.

A szoveg for maz as mindket eseteben a munkateru I eten I evo szovegbo I a PR IMO-
TEXT kiegyenl itett hosszusigti sorokat, abb6l pedig oldal akat kepez. A sor-
hossz al apertet mezesben 60 karakter, a laphossz 60 sor. A szamozas a lap

alja kozepere kerul. Ettol eltero format umot az un. tipografizal 6 paran-
csoknak a szovegbe epitesevel tudunk el Gal I itani , err* meg visszaterunk

Amennyiben a sor kiegyenl it£shez a sz6kozt nem kel I t(H sagosan megnovel ni,
a program a sorokat automat ikusan lezirja. Ha a sz6koz k§t betuhelynel na-
gyobb I enne es a sorba be nem ferft sz6 hosszabb, mint 6 beta, belep a fef-
automatikus sz6el val asztas. A program megkeresi a sz6ban azt a hel yet,
awiely az el va 1 aszt6jel I el egyutt meg befer a sorba* es ezt kiirja. Ez
nyelvtanilag csak veletlenul I ehet helves, ezert abalranyil gombbal a
kezelonek kel I az el vil aszt6jelet a nyel vtani I ag ismegfel el ft hel yre vinni ,

ami a kepernyon is kovetheto. Hatevedesbol tail eptunk a meg f el el ft hel yen,
a jobbra nyi I gombbal vissza I ehet lepni, de csak addig, amig a sorba fer,
azaz az eredeti javasol t pozicidig. A jovihagyas a RETURN gombbal tortenik.
Ha a szbban nines megfelelo el valasztasi hely, a I efele mutat6 nyi llal le-
mondhatunk az el v4laszt&sr6l , ilyenkor a program a sort a be nem ferft sz6
nelkul fogja lezarnir fuggetlenuf az igy kialak616 sz6koznagysagt6l

.

A programba be van epitve a hosszu kettosbetuk el v& I aszt4s&hoz szukseges
eljar&s. Ha pi. s-sz sorozat Iathat6 a kepernyon az el val asztasi javaslat-
ban* a CTR w leutes ut4n ez sz~sz sorozatti alakul , ezt azonban m&r csak
j6vahagyni I ehet, visszacsini I ni nem.

Ha az el valasztandb sz6ban van egy kotojel el val aszthat6 pozici6ban, let-
rehozhat6 el v4! aszt6jel neikuli sz6el v£l aszt&s is, ehhez akkor, amikor az

el val aszt6jel a kotfijel ut&n 411, !e kel I nyomni a felfele nyi I gombot,
majd a he lyesb itett kiir4s utan a j6v4hagy6 RETURN-t.

Az elv4laszt&s j6vahagy4s4val vagy az arrol valo I ernondassal anyitott sor
Iez4r6dik, a formazas folytat6dik. A veget a zar6 ol dal szam es sorszam ki-
irasa jelzi, amihez tobb f 4 j I folytat6lagos form4z4s4n4l van szukseg,
ezutan donteni I ehet, hogy a meg nyitott utols6 oldal Iez4rva, beszamozva
vagy anel kul kerul jon a tobbi szoveghez a nyomtatftra vagy a mem6ri4ba. Igy
biztosithat6 a form4z4s fol ytonossiga nagyobb, tobb fijlt felolelo szove-
gek eseten.

Magat a szoveg for ma tumot nyomtatas kozben a szovegbe el hel yezett tipogra-
fiai parancsok vezer ! ik. Egyreszuk mukodese azonban att6l fugg* hogy mi I yen
nyorntat6n kivanjuk megjel eni teni a form&zott szoveget, Ezek aDCl-DCIO je-
lol^ssel is el I atott betukep modosit6 parancsok, amik csak akkor mukodhet-
nekf ha a konkr^t nyomtat6 erre lehetftseget ad. A bevezetoben m4r em I itett

£s a felhasznal6 &ltal is, kel I o megfontol tsiggal , m6dosithat6 nyomtat6
inici4l6 programokban kul on 10 sor tartalmazza azokat az un. escape szek-
venciakat, amiket a PRIMOTEXT formaz6 resze a nyomtat6ra kuld a DC1-DC10
parancsok hat^sira. Ezen feirAs a tovabbiakban tartalmazza a DC1-DC10 pa-
rancsok egyfajta instal lalasit, amelyek a nalunk I egel ter jedtebb EPSON,
STAR, PANASONIC es L061TEC nyomtat6kon, tcvabba reszben a DATAC00P DPT-PRT
80 nyomtat6n is megval 6sithat6k. A PRIMOTEXT szamara atformalt PR I MO k&p-
ernyokarakterek is ezekre a funkci6kra utal nak. A PRIMOTEXT-tel szallitott
kesz install a I 6k ezeket a I ehetosegeket val6sitjak meg I ehetoseg szerint,
az esetleges elteresekre a leiras is utal.

Maguk a szovegformaz6 parancsok 41 lhatnak egy karakterbfll vagy egy megadott
forrnatumu sorozatb6l. Egykarakteresek a mar koribban is eml itett jobbra,
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balra es koz^pre ir£nyul6 sorzar6 parancsok, a tobb karakteresek &lta/aban
valamilyen ^rte^kad&st tartal maznak. Az egykarakteresek £s a tobbkarakte--
reseket bevezeto parancsjel a PR I MO karakterk^sz let^nek 128-154 k6dd tar-
tomanyab6l kerulnek ki, tehat ke

, perny6n I athat6, de az un. tel jes levonaton
nem minden nyomtat6 irja ki oket. Bebi I tentyuz£suk Ggy tbrt£nik, hogy I eg-
elOszor a # karaktert utjuk le, ami nem ir6dik ki, viszont a kovetkezCnek
leutott billentyu k6djahoz hozzaad6dik 32, igy a kisbetuk hel yett jelennek
meg a k£pernyon es a szovegben a parancskarakterek. A tovabbiakban, hogy
ezen leir&sban isolvashat6 legyen, a k^t leut£st zar6jelben, kulon irjuk
ki, erre az ad Iehet6s£get, hogy a # karaktert utve le ketszer maga a #

kerul a szovegbe, ez pedig szabvany ASCI I karakter 1 even ki is nyomtathat6.
Ezek utan terjunk r& a parancsok reszletes ismertet£se>e.

Eqykarakteres parancsok:

(#<:) bairazaras parancs
Utasit ja a PRIMOTEXT-et, hogy a szovegformazas kozben az eppen nyitva
levosort a bal marg6hoz igazitva zar ja I e. C£l szeruen ezt a parancsot
kel I hasznalni kimenetsorok lezarasara. A kepernyfin i lyenkor a balra
nyi I karakter ir6dik ki.

(#d) jobbraz&r&s parancs
Ez is sorzaras, de nevehez meltban a I ezart sor a jobb marg6hoz zar6-
dik, a kepernyfln a jobbra nyi I jelenik meg.

(#e> kozeprezaras parancs
Ezzel a paranccsal I ehet a jelenleg nyitva I evfi sort a ket marg6 kozti
terulet kozepere allitani. Ezt fGleg cimeknel hasznal juk.

<#o> szeles beta bekapcsol asCDCl

)

A kepernyon megjeleno szovegre nines hatassal , de a nyomtat6n bekap-
csol ja a szel es betuval tozatot. A szel es betu hasznal at a a PRIMOTEXT
segits£g£vel szerkesztett szovegben csak jobbra, balra es kozepre
zart sorokban biztonsagos. Az un. tombos szovegnel a sorkiegyenl itesi
algoritmus a duplasz£les betut nem mindig veszi j6l figyelembe f a

szeles betuk celja elsflsorban a fOcimek kiemelese.

<#p) Sz£les betu kikapesol asa. (DC2)
Ezzel I ehet az elobbi paranccsal bekapcsol t szeles irast kikapesol ni

a nyomtatas kozben,

<#y) Fix sz6koz
Hint azt mar eml itettuk, a tombos szovegreszekben a PRIMOTEXT a sz6-
kozok erteket Ggy m6dositja f hogy ezzel a sorszel esseget kiegyenlit-
se, tehat a "rendes" sz6koz erteke soronkent valtozik. Havalahol egy
fix, egyseges sz6kbzre van szuksegunk, azt a fix szbkoz parancs be-
vitel^vei e>hetjuk el t ami a nyomtatott szovegben egy betunyi normal

sz6kozt eredmenyez. Jobbra, bal ra #s koz^pre zart sorokban erre nines
szuks^g, ott a varialhat6 sz6koz is egys£gesen egy betuhely sz^les.
Viszont ha tombos szedesben a bekezd^seket egy sz6kozzel akar juk kez-
deni, annak ^rt^ke "rendes" sz6koz eseten mindig az adott sorra jel-
I emzfl eYt£k lenne, azaz bekezdesenk^nt mAs ^s mas lenne. Itt a fix

sz6koz parancsot kel I alkalmazni.

C#m) Masodik karakterk^sz let bekapcsol asa
Olyan nyomtat6knal hasznSlhat6 ez a parancSf ahol a 160-255 kozotti

k6dtartom4nyban is vannak nyowitathat6 karakterek, pi . az EPSON £s

PANASONIC nyomtat6knal dolt betuk, il letve ide a fel hasznal 6 tot thet
le tetszSs szerinti jeletr pi. az EPSON FX, PANASONIC, STAR, es LOG I TEC

nyomtat6k. A parancs tulajdonk#ppen azt eredm^nyezi , hogy a PRIMO
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al apk6djahoz, ami mindig 128 alatt van, nyomtatas el 6tt hozz&ad6dik

128 f £s ez a k6d megy a nyomtatGra, amig a parancs erv^nyben van. Ki-

nyomtatasra az a karakter kerul, amit a nyomtat6 erre a megemel t kodra

ad. Ha a masodik kodkeszl etben a sajat magunk Altai elkepzel t kftdokat

akarjuk visszakapni» azok letolteset a nyorotat 6 specif ika 1 6 program-

mat kel 1 biztositani, erre m£g visszate>Gnk a fejezet v£gen.

(#n) Visszateres az alap karakter kesz I ethez.

Ez a parancs al litja vissza a szovegk6dok alape>telmez£s£t a nyomta-

taskor, amit az elftzfi parancs valtoztat meg 128-cai nagyobbra.

(#q) AlaMzas bekapcsol asa. (DC3)

Ez a parancs a nyomtaton bekapcsoija az alahdzott nyomtatast. Tombos

szovegben is hasznalhatb.

(#r) AlahCizas kikapcsol asa. (DC4)

Ez a parancs kapcsolja ki az el6zo parancs al tal bekapcsof t al ahfczast

a nyomtatbn

(its) Dupla nyomtatas bekapcsol asa. (DCS)

A I egtobb nyomtat6n ez a szovegkiemel £si I ehetoseg adott, a kesz

nyomtat6specif ikal6k is ezt tukrozik. Elter ebbol a szerripontbo I
a

DATACOOP DPT-PRT 80 nyomtat6» ahol nines dupla nyomtatas. Ehelyett

a DPT-PRT 80 instal I al 6 &rr& a parancsra a ciri I I karakterkesz I ettel

torteno nyomtatas bekapcsol asa,t biztositja.

(#t) Dupla nyomtatas kikapcsol asa. (DC6)

Ez a parancs feloldja az elftbbinek a hatasatf azaz normal vonalvas-

tagsagra (DPT-PRT 80 nyomtat6nal latin beture) kapesol vissza.

(ttu) Felso index iras.(DC7)
A I egtobb matrix nyomtatbn ez a I ehetoseg adott, az EPSON, PANASONIC,

LOGITEC es STAR nyomtat6k leirasaban ez az irasm&d superscript neven

szerepel , a PRIMOTEXT-hez adott PANASONIC instal I a 16 is ezt val6sitja
meg. Ennek segits£g£ve! egyszerubb matematikai kepi etek is eloall it-

hatbk. A hazai nyomtatok kozul a DPT-PRT 80 es aTMT-120ezt a I eheto-

seget nem biztositja p ezert ez a PRIMOTEXT parancs nines £rtelmezve

a hozzaval6 specifikal6 programokban sem.

(#v) Ais6 index irasa. (DCS)

Az elozfi parancshoz hasonl6an az un. subscript irast val6sitja meg

azokon a nyomtat6kon, ahol ez lehets£ges.

Civ) AJs6/felso index kikapcsol as. (DCS)

A k£t el ozo parancsnak ez a kozos felold6 parancsa.

(#x) FeMgrafikus karakterkesz I et bekapcsol as. (DC10)

Ez a parancs kizar6lag a DPT-PRT 80 specifikal6 programja a I tal van

ertelmezve, ahol a felgrafikus jel k£sz I etre kulon paranccsal kel I

itterni. A visszat£r£s a (#u) paranccsal tort^nik a cirillrol val6

visszat£r£shez hasonl6an. A tobbi eddig instal lalt nyomtat6n a f£i-

grafikus jelek a 128-cal megemel t k6du m&sodik karakterkesz I et ben

vannak, teh&t az ennek megfelelo parancsokat kel I hasznalni.

(#f> Hexadecimal is kbdbeadas kezdete.
A PRIMOTEXT megirasakor nem lehetettnunden je I en I eg letezo £s eljo-
vendo nyomtat6 minden lehets^ges szolgal tatasat efore latni. A nem
instal lalt funkci6k megval 6sitasahoz m6d V3t~\ tetsz£s szerinti k6d-

szekvencia kikuld^sere a szerkesztett szovegbol anyomtat6ra. Ezeket
a PRIMOTEXT nem e>telmezi. A szovegben a (#f)parancs utan tetsz£s
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szerinti ketjegyu hexadecimal is szam - OO-FF kozott - el he! yezhetO.

Vigyazzunk, hogy egyjegyu sz&mokat is ki ke! I el 6 I nul l&val egeszite-

ni. A sz&msorozatot HHbeir&ssal hell lezarni, I lyen hexak6d szekven-

cia bar hoi I ehet a szovegben £s az adott he I yen megy ki a nyomtat6ra.

Ha azonban tbmbos szovegben el v&lasztasra felajanlott sz6ba kerul

»

ott zavart okozhat, ezert az i I yen sz6 el valasztasar6l a Le-nyi I le-

utesevel lekeM mondani. A hexak6d szekvenciavaf a nyomtat6 tokel etes

ismereteben annak minden lehet&sege kihasznalhat6. Csak pel da erre

a soremeles £s a betuszeJ ess£g szovegkozbeni val toztat&sa. A PRIMO-

TEXT sorkiegyent ito es I aphossz-szamit6 rendszere azonban ezt aval-
toztatast nem veszi figyelernbe.

Vannak meg tovabbi egykarakteres vezer lojelek is» de ezek egy tobbkarakte-

res szekvencia, a fej I ecmegadas al arendel t jei f ezert majd ott keriilnekis-

mertetesre,

Tobbkarakteres parancsszekvenciak:

A tobbkarakteres parancs-szekvenciakat bevezeto altalanos parancsjel a

<#h) egykarakteres parancs, az ezt koveto" betu speci

f

ikal ja a parancsot

,

az pedig azt, hogy a betut mi I yen ertekadas koveti. Ezek a kovetkezokeppen

al akulnak.

C#h)lxx Sorszelesseg beallitas.
Itt es a tovabbiakban xx ketjegyu szamot jelent. A PRIMOTEXT al ap-

ertel mezeskent 60 karakter sz£les sorokat epit fel , ezzel aparanccsal

tenet a sorszel esseget es 99 kozott valtoztatni*

C#h)mxx Marg6 beallitas.
A PRIMOTEXT a! apertel mezeskent ugy veszi, hogy a nyomtatas a legelso

pozici6n kezdodik. Ezzel a paranccsal beallithat6 egy olyan ertek,

ami a nyomtatott szoveget egys£gesen jobbra tol ja» a sorszelesseg es

a tobbi ertekadas ettol szamit. Termeszetesen a nyomtat6 megengedett

sorsz£lessegebe ez is beleszamit* tehat egy 80 karakter es nyomtat6n,

ami I yen a DCD-PRT 80 nyomtat6 is, nem I ehet 20 karakteresmarg6 me I lett

70 karakter es sorokat nyomtatni.

(#h>ixx Baloldali behftzas.

A szovegsorok kezdetet visszavonasig a margoerteken felul meg xx ka-

rakterrel behOzza. Ezzel I ehet tobblepcsfis bekezdes-strukturakat

letrehozni. Uj paranccsal a korabbi ertek felulirbdik, a torlesis

a C#h3i00 szekvenciaval tortenik.

(#h)yxx jobboldali behtizas*

Amig ez a parancs erv£nyben van, a jobboldali sorveg xx pozici6val

bel jebb kerul , gyakor \ ati I ag a sor megrovidul • Felol das itt is xx=00

erteku paranccsal tortenik. Mindket oldali behtizasra ervenyes, hogy

a kozepre zart cim pozici6jat a pi I lanatnyi I ag ervenyes behuzas be-

folyasolja, az a behftzott sorszelesseg kozepere kerul. Ha az eredeti

sorhoz akarunk poziciona I ni P a behuzast etobb fel kel I oldani.

(#h)pxx laphossz megadas.
A PRIMOTEXT al apertel mezesben 60 szovegsor utan general automati kusan

oldalszamot es dobat I apot a nyomtat6n. Ezzel a paranccsal xx szarnu

sorban lehet megadni a taphosszat. Az oldal szam struktura nem szamit

bel e a I aphosszba

C#h)h M fejlecstruktura"<#e) Fej I ecmegadas
Ha rnaskent nem rendef kezunk, a PRIMOTEXT egy ures sor utan a tapalja-

nak kozepere nyomtatja az oldalszamot. Ha ettol el akarunk terni,
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ezzel a paranccsal kel I deffinialni az oldal szamozast kialakit6

strukturat. Mivel a strukturaban tetszes szerinti szamu soremel es £s

a lapdobas is "programozhato", tetszoleges, akar tobbsoros formaci6

is deffinialhat6, akar a lap al jara T »k4r a kovetkezo lap tetej£re.

Az oldalszam ebben a strukturaban barhova el he! yezheto, igy az is

megoldhat6, hogy a I ap tetej£n tetszol eges szovegu fajlec legyen, mig

az oldal szam a f ap al jara kerul jon. Egyet azonban nem szabad el felej-

ter.it a fejl£cre nem ©Yv£nyes a sorpozicional 6, kiegyenl itO es margo-

allitb rendszer, a strukturanak mindent tartalmazni k#l 1 1 abeaHi-
tasokat is kiszamitott mennyis£gu sz6kozzel vggeztetve. Term£szete-

sen a I aphossz £s a I apszamoz6 struktura egyutt nem I ehet tobb a fizi-

kai laphossznal • amit a leporel 16 hajtasa il letve az egyedi lap hossza

szab meg. A PRIMOTEXT, ha a lap valami^rt nem tel jes hosszusagu, pi .

a kimeno oldal on, a hianyz6 sorokat lel#pi» £s az ezt koveto sorban

adja 4t a veze>lest a strut Ciranak,

A struktaraban a szovegen kivul az alabbi vez£r 1 okarakterek helyez-

h#t6k el.

(#£> helyettesiti a haromjegyu oldal szaraot, a

bevezetfl nullak helyere sz6koz kerul.

Cite) helyettesiti a I apdobast
C#j) helyettesiti a sor erne I £st

(#e) karakterrel kel I I ezarni a strukturat

a szovegben torte>io megadaskor

A szovegbevitel kor a strukturamegado parancs tetsz£s szerint meg-

ism^telhetfi, igy m6d van arra, hogy fejezetenk£nt megvat toztassuk a

fejl£cbe kerul o szoveget

.

<#h)u dj oldal kezdG parancs
Ezen parancs fel lel£sekor a PRIMOTEXT a jelenlegi sorszamt6l fugget-

lenul a nyitott oldalt lezarja £s a parancsot tartalmaz6 sor mar az

Gj oldal ra kerul . Ermek special is felhasznalasa f ha fej l£ces szamozas

van, mert a kezdolapon csak akkor lesz fejl£c, ha aszovegaz uj oldal

paranccsal kezdodik. Ha az ol dai szam nines a fejl^cben, hanem a I kh-

l£cben vagy an£ I ku I egyszeriien a lap al jan varit akkor az of dal szamot

a kivantnal eggyel kevesebbrfll kel I inditani. Erre akkor van m6d, ha

a szovegformazas eset£n az UJ SZOVEG CD VA6Y FOLYTATftS (2) k#rd#sre

2-t adunk val aszul f ezesetben a program rak£rdez a kezdo ol dal szamra,

itt kell a val6dinal eggyel kevesebbet adni. Nefefedjuk, errea Mcsa-

lasra" csak abban az esetben van szukseg, ha a struktura olyan* hogy

var\ fej lee is r de az oldal szam a lap at jan van.

C#h)n Uj paratlan oldal nyitasa
Ez is uj oldalt nyit az elozo parancshoz hasonl6an, annyi elteressel ,

hogy amennyiben az uj oldal szama paros lenne, azt eggyel megnoveli.

Erre azokban az esetekben I ehet szuks£g T amikor konyvszeruen bekotott

anyagban azt szeretnenk, hogy egy fejezet az oldalpirjobb oldal an

kezdodjon.

(tth)cxx Terulet osszetartas
Szovegkozi ciroekn£l el kel I kerul ni, hogy egy cifi ugy kerul jon a lap

aljira p hogy nines ut&na legalabb 3 sor a foly6» tombos szovegbBI.

Ezen kivansigot I ehet a program tudtara adni a (#c)xx paranccsal,

anelynek fel lel£sekor a program megn^zif hogy elf#r-emeg a nyitott

I apon xx szamu sor* £s amennyiben nem, 6gy sor on kivul Qj oldalt kezd.

A cimet kis^ro sorokon kivul ezzel a paranccsal I ehet a szettordel £s-

t6l megv^deni tobbsoros cimrendszereket , vagy rovid versszakokat is,

stb.

(#h)fxx Sorbehozas seg^dfaj I be I

.

PRIMOTEXT leirfis 10



Ezt a parancsot csak a tel jesseg kedveert emlitjuk itt* mukodese csak

a k£sobb sorra kerulfi "Segedfajl hasznalata valtozo szovegresz be-

spit^re af I ando szovegbe" cimu fejezet attanul manyozasa utan £rt-
heto. Itt csak annyit* hogy ennek segitsegevel lehetpeldaul ismetel-
ten kinyomtatni al I and6 szovegu teveleket sorozatban* egy cimjegy-
zekbol behivott v&ftoz6 cimekre.

Ezek utan tekintsuk At tomoren, hogyan tortenik fol yamataban a szdvegfor-
mazas il letve nyomtatas.

A fflmenu 6. funkci6janak meghivasa utan megjelenik a

MEMORIABA (1) VAGY NYGMTATORA (2)

kerdes, 1-es vafasz eset£n a formazott szoveg amem6riaba fog kerulnir 2-es

vilasz eseten elo kel I kesziteni a nyomtatot nyomtatashoz . Kovetkezfl I e-

peskent egyebkent mindenkeppen az

UJ SZoVEO (1) VAGY FOLYTATAS (2)

kerdes kovetkezlk. 1-es valasz eseten a program automatikusan az 1. lap

tetejet veszi aktuaiis pozicionak, es nem kerdez summit. Ha 2~es volt a

vilasz, akkor INDULO QLDALSZAM: kerdesre a kezdftol dal szarnot kel 1 adni . Ha

egy alozft faj I formazasakor az uto!s6 toredek I apot nyitva hagytuk, ez a

gyakoribbj akkor itt a nyitott oldal sz&m&t kel t megadnii ha az elozo oldal

le van zarva, akkor a kovetkezot. (Erre nezve a formazas befejez£sekor

kaputlk adatot.) A kovetkezo INDULO SORSZfiM: kerdesre Ci J lapra kezdeskor

a valasz, ha viszont egy nyitva mar adt oldalt folytatunk* akkor az elozo

fijl zarasakor kapott zar6 sorszamerteket kel I megadni. Termeszetesen azt,

hogy a papiron is a hel yere keru I jon a foi ytatasi azt a kezel tinek kel I biz-

tositani a konkret hefyzet ismereteben, ezen ertekadasok csak az oldaltor-

delfl programreszt igazitjak el.

Ha a szCiks^ges kerdesekre val aszol tunk» etkezdodik maga a formazas. Nyom-

tatora formiz&sn&l ez a papiron kovetheto, mem6riaba formizSsnal sajnos

1athat6-hal I hat 6 jelensegek nam kiserik a programfutast, mig sz6el v&lasz-

tasra nines szukseg- Az ezzel kapcsolatos teendfikrol mar volt sz6. Ha a

formazas eler a szoveg vegere, megjelenik a ZftRO OLDALSZflM: es a ZfiRO SOR-

SZAM; kiiras a megfelelfi e>t£kekkef, tovabba a

LEZARJUK AZ OLDALT I/N

kerdes. I valasz eseten meg a nyomtat6ra vagy a mem6riaba kerul az utols6

ol dal szamozas.

Ha nyomtat6ra tor tent a formazas > akkor a memoriaban a formazatlan alap-

szoveg talaihat6 es akAr djraszerkesztes? akar tijraformazasi akar magn6s

kivital kazdemenyezheto a fomenubol. Ha mem6ria-ba tort^nt a form&zas, a

nyomtatas a fornenu 7. fynkci6javal azonnal elv^gezhetfi tetszes szerint is-

metelve, tovibbi a formAzott szoveget a szokasos m6don <: Fornenu 3. funkci6)

magn6ra vihetjuk. Ne fel ejtkezzunk azonban meg arr6l f hogy az esetleges

al apszovegtftl megkul onboztethetfi neven tortenjen a t&rolas. A forrnazva

letarolt szoveg is visszatol thetfl es a fornenu 7. funkcioj&val kiirathat6

SeqedfA.jt hasznalata
valtozo szoveaek beir&sara a I I and6 szovegbe

A jobb szovegszerkesztG rendszerek f pi . a Wordstar rendel keznekun. korle-

v£l nyomtat6 funkci6val , anunek segitsegevel csak egyszer kel I egy level

all and 6 szovegreszet megszer keszteni , es a ki I ehet ftgynyomtatni ismetel-

tan, hogy a viltoz6 r£szeket egy seg^dfajlb6l erne I i be a kinyomtato program

a szovegbe. Ez egy disk-orientAI t funkci6 f de egy szerenyebb formaban? n^mi

trukkel, a PRIMQTEXT is nyftjtja ezt a szol gal tatast

.

Az a I Iand6 szoveget es a val toz6 r^szeket tartalmaz6 segedfajl t kulon-kulon
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kel I a mem6ri&ba form&z&s muveletevel megform&zni #5 kivinni kazett&ra.
Visszaterve a korfevel peld£ra, (a segedf&jl n£mi Jelero£nnyel miscetra
is haszn&lhatb) * a segedf&jlba a cimjegyz£ket kel I megszerkeszteni gondo-
san Cigyelve arra f hogy az egy veg leges level be kerulo szovegsorok sz&ma
a form&zott szovegben azonos legyen. J6I meg kel I jegyezni a behivott egy-
segek sorsz&mat is. Egy I ev£lbe a segedfaj I tobbblokkjat is be tenet hivni

kill onbozo hel yekrfil t max. 99 formazott sor ter jedel emben f a l£nyegaz t hogy
a kulonbozft levelekbe behivott strukt tir&k azonos rendben kovessek egymast

A foszoveg kivint hel yein el lehet hel yezni a m4r eml itett (tth) fxx form&tumft

parancsot* ami a formazott szoveget mem6riab6l kinvorotatva <a ffimenu 7,

funkci6javal ) a seg£dfSjlb6l az xx szamertekkel megadott szamu formazott
sort benyomtat ja az al apszoveg megadott hel ye>e. Ennek az a f el tetel e f hogy
a segedfajl a hel y£n I eg yen a PRIMOTEXT munkaterul et hatso resz£n» mikozben
az elejen az alapszoveg van.

Ez dgy erheto el , hogy tiszta munkaterul etre, ezt az el so betol t£s automa-
tikusan biztositja* elftszor a formazott illapotban fev6 segedfaj It ol vas-
suk be a fomenu 2. funkci6j&val . Ezutan a 8. funkci6val vagy RESET-tel a

szerkesztes k\ lapot&ba I £punk es CTR f leutesse! elmegyunk a munkaterul et

elejere. A kepernyfln Iev6 szovegnek nem fesz sernmi ertelmes formaja*
Cnyomtat6ra formizott szovegrfil van sz6), de a CTR e leut£sevel f (rendes
szerkeszteskor ez a?, inzert m6d bekapcsolisa)r a segedfaj I szovege h&tra-
kerul a munkaterul et vegere. Ezut&n CTR a leutesse I visszaterunk a fomenube
es most a 2. funkci6va1 a nyomtatora formazott foszoveget toltjuk be a mun-
katerul et elejere.

Ha ezt elvegeztuki a fomenu 7, funkci6j&t hivva az alapszoveg nyoratatasra
kerul i £s a megadott helyeken megadott szamii sor nyomtat6dik be a seged-
szovegbol . A foszoveg oldalakra bontas&n&l a PRIMOTEXT a behivott sorokat
f igyel embe veszi , igy a kial akul t ol dal a behivott szovegge I nenborul fel

Ha az al apszoveg egyszer vegig kinyomtat6dott , a nyomtat&s nemal I le f hanem
a szoveg elejen ftjra kezdAdik mindaddig, amig a segedszoveg el nem fogy.
Ezt kovetoen az alapszoveg vegen a nyorntat&s befejezfidik. A segedszoveges
nyorotatas tijratoltes nelkul nem ismetelheto.
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A PRIMOTEXT betoltgse

A PR1M0TEXT program ket reszben tafalhato a kazettan, A torzskazetta egyik

oldaian tal4lhat6 a PRIMOTEXT-B nevu foprogram, de a munkat nemezzel , hanem

a kazetta m4sik ' oldalan I evo nyomtat6inici4l 6 program betottes£vel kel I

kezdeni . Ebb6! a nyomtat6 hi vat a I os neven nevezve tobb is van a kazett4n,

legelol a DPT-PRT B0 r utana meg neh4ny el ter jedt nyomtat6e. Bekell tolteni

a megfelel6t, uzernk§sz 4llapotba kel I helyezni a nyomtat6t. (Ez program-

technikai okokb6l sajnos akkor is kel lp ha nem akarunk tenylegesen nyoin-

tatni, csak tirba form4zni . Formazas n£l kul v szerkeszt£sre a foprogrammaga
is alkalmas.) A nyomtat6 bekapcso!4sa utan elmditjuk az inici4l6t, ami

a veg#n tal4lhat6 LOAD "PRIMOTEXT-B" utasltas miatt maga keresi a foprog-

ramot. Ehhez a kazettat megforditjuk £s a masik oldal elejerfi! kezdjiik le-

jatszani. Betoi tod£se ut4n a foprogram automat ikusan elindul £sbejelent-
kezik a f 6menu.

Erre a kettossegre azert van szukseg, hogy a PRIMOTEX-et a felhaszn4!6 maga
instal 141 hassa barmilyen nyomtatbhozi az egyetlen felt£teJ az, hogy a

nyomtatb a COSY szabvany parallel (CENTRONICS) interf£szen csatlakozzon

a PRIMD-hoz. CAmely nyomtat6n az LLIST funkcib mukodik, arra a PRIMOTEXT
is haszn4lhato megfelelo install a 1 assal , ehhez a nyomtat6 inici4l6 prog-

ramot kel I szukseg szerint modositani,

A PRIMOTEXT instal lalasa

A PRIMOTEXT instal lalasara kulonbozo nyomtatokhoz az el kulonitett nyomtat6

inicial6 program ad tehetGseget. Az inici4l6 programok BASIC nyel ven irod-

tak teh4t elvileg b6rki 4ltal ert#l Aiezhetok £s m6dosithat6k. Az inici4l6

program m6dosltasahoz a benne tal4lhat6 komment4rok adnak eligazi-

tast.

Az inici4l6 programban ketfefe rnegol dassal tal a J kozhatunk. Azokat a k6d-

sorozatokat, amiket a nyomtat6ba kel I kikuldeni indulaskor, DATA utasita-

sok tartalmazz4k a program elejen. Ezt a sorozatot, mint utols6 sor, egy

DATA 255 zarja. Ezeket a k6dokat a 295 sorban beirt g£pik6du szubrutin se-

gitsegevel a 300-320 sorok kuldik ki. Ez a gepikodu rutin a BASIC LPRINT

utasit4s4t6l elteroen k6d kikul desire is al kal mas. Havalaki a COSY CENT-

RONICS interfesz£tol elterfl tipust hasznalna, annak ezt a rutint isaktua-
Jiz4lni kel I, egyutt a 100B0 sorban levovel, amel y a PRIMOTEXT szamar a adja

meg a nyomtat6 kezelo rutint.

Az inicial6 program masik mego I dasaban POKE utasitasokkal taroi 6dnak a me-

m6riaba azok a nyomtat6t6J fuggo tablazatok £s konstansokf amiket az ini-

tial izalafi utan betoltott PRIMOTEXT foprogram fog haszn4lni.

Az inicial6 program a kovetkezo r£szeket tartalmazhat ja szukseg let sze-

rintr a nyomtat6 jet I emzoitol fuggflen. (A kazettan ^s nyomtatasban is mel -

l^kelt LOG I TEC FT-5000 inicial izal6n minden resz tanulmanyozhat6.

)

1. Karakterkd'sz I et letolto r^sz.
Csak azoknAI a nyomtat6ini«:ial6knal szerepel » amel yeknel Iehet6seg van

a felhasznal 6 41 tal tervezett karakterek letoltesere. C^l ja a nyomtat6

es a PRIMO karakterkesz I etenek egyeztetSse, A 64-126 koz£ eso k6du

magyar ekezetes betukn£i nines is probl^ma F ezek megtervezett k^p^t a

PRIMO-val egyezfi kddra kel I to Item. A prob! emat a " i", i I letve bi I ten-

tyus PRIMO-nal a hosszd 0, U» es I jel ent i , ezek kddja 2S-30 koz^ esi k,

amely kbdra a kozismert nyomtat6kon nem lehet karaktert letol teni . Ez#rt

amegfelelo karakterk£pet egy masik, a nyomtato 41 tal megengedett he I yre

kel I to I teni, ^s a kovetkez6kben szereplfi k6dkonverzi6s t4bl4ban kel I

a PRIMO k6d helyen a nyomtat6n kijelolt k6dot szerepel tetni . Tov4bbi
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eg I ja lehet meg karakter kep letott£snek a felhaszn&lo igenyei szerinti
masodik karakterkesz! et kialakitasa a 160-255 k6dft hel yeken* ami a (#m>

szovegform&z6 paranccsal hivhato el 6.

A mint a- 1 1stan a 100-210 sorokban I athat6 a karakter I etiil test szaba-
I yozo DATA sorozat.

2- Nyomtat6 indit6 k6dsorozat.
A nyomtat6kon f amenity!hen el akarunk terni a bekapcsol&skor automati-
kusan be&M6 parameterektol (iras es sorsurusegi papirhossz stb.)f
szukseg van bizonyos indit6 k6dszekvenciakra, Ezekre vannak p^ I dak a

mintaprogram 220-240 sor&ban. A karakter I eto I tes k6dsorozatahoz ha-
sonl6an ezeket a k6dokat is ki kel I kuldeni a nyomtat6ra, tehat a DATA
utasitasokbol all* reszben a 290 sorban talalhatfi DATA 255elfttt kel I

elhelyezkedniuk. A kikuldest a 300 sorban meghivott gepikGdu rutin
v£gzi

.

3. Printer k6dkonverzi6s tabla-
A legtobb nyomtat6n, ha mas nem is? de a magyar ekezetes betuk kodja
elter a PRIM0-et6l. A problema egyi k megoldas&t mar erol itettuk* a ka-
rakterkep letoltes a probfemak egyresz£t megoldja. De meg itt is kel I

nehany PRIMO-kGdot a nyomtatashoz konvertalni. A mint a initial oprogra-
mok mindegyikeben fel lelhetok azok a sorok* ahol a PRIMO k6d sorrendje-
ben a nyomtatGn azonos kepet kivalt6 kbd kerul egy POKE utasitassal arra
a helyre, ahol a memGriaban majd a PRIMOTEXT keresi. Mivel a [etolthetfl
karakterek szama altalaban kor l&tozott r ha egy karakter a nyomtat6n
megtal &l hat6, kodkonverziGt celszeru ve-gezni. A mintaprogramban is

lafchatG, hogy a 131-133 kGdfi PRIMO karakter eknek anyomtat6 felgrafikus
karaktereibol kerestunk nyomtatasi kepet.

4. PRIMOTEXT parancs tibia.
Ezek is POKE utasitasok, tehat nem a nyomtatGra mennekj banem a PRIMO
mem6riaba irjak be a PRIMOTEXT program nyomtatGra vonatkoz6 tablazatat.
Kozuluk az el so a varialhatG szbkoz kial akitasanak elemi tepeset ala-
kitja ki. Ha a nyomtatb alkalmas finomleptetesre az un. direkt tuvezer-
I esu grafika reven* (az elemi I epes egy ures tusor , mint szovegkozi gra-
fikus k£p kikuldese) ,ott az ahhoz szukseges kodsorozatot kel I leirni.
Ha nines grafikus kep kikuldes T (pi. irGgepek), vagy az nem keverhetC
soron be I 1 szoveggel (pi. TMT-120), ezen a he I yen r mint szGkoz I eg-
kisebb egysege, az egyszeru szGkoz szerepel tetend& r es ennek tobbszo-
rose I esz a vari&lhatG szGkoz. Ez a dontes befoty&sol ja a 10300 sorban
I evo konstansokat. Az el so sz&m egy betu es az el emi l#pes viszonyszama T

a peHd&ban 6* de ha az elemi I epes maga a szokdz* akkor 1. Ennek megf el e-
I flen kel I megadni a masodik konstansban a minimal is vari&lhatG szGkoz
£s az elemi I ep£s viszonyszamat . A peldaban ez egy fel betuhely* 3» de
sz6koz elemi lepesnel ez is csak 1 lehet. Aharmadik konstans, amaxima-
liskivant szbkoz mindenkeppen betuhel yben van. Ezt tipogr&fiai okokb6l
minel kisebbre kel I venni , ettol szep a tombos szovegkep. Ha viszont
a mintaban levfl 1 he I yet t pi . 2 I enne r akkor nagyobb sz6koz iran kevesebb
I enne a sz6eJ vil asztas.

10140-10230 kozott a betLtkepm6dosit6 parancsok nyomtat6n I evfi megfele-
loje van. Ezek fel el nek meg a DC1-DC10 parancsoknak, A DC1 es DC2 min-
denkeppen a duplasz^les^ extended betu be es kikapcsolAsa kel I legyent
mert ennek szamol asi vonzata van a PRIMDTEXT-ben. A DC3-DC10 aktual iza-
lasakor barmilyen effektust ad6 szekvencia beadhat6, ami nem jar az
aiapirashoz kepest betusz^l esseg rrtbdosi tassal t tehat ezeket a parancsok
szovegkiemei esen kivul masra is hasznal hatok. (Nines is minden rtyomta-
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ton ennyi betuk^pmodosit&si lehetftseg.) A DC 10 a p£l d&ban sines def fi-
niil va.

A parancs-sorokban a kodsorozatot mindig egy 255-os e>teknek k#l I

zarni

,

A nyomtatft inicia!6 nuegval toztatasahoz mindenk£ppen a nyomtato vezerld
utasitasairiak tokeMetes ismerete §s magasabbszintuprogramoz&si gyakor lat

szukseges, de *m*\*k megiete eseten a PRIMOTEXT install a! hat 6 b&rmifyen
nyomtatbhoz.

NShany .i6tanacs a PR IMOTEXT hasznalat&fr

A PRIMOTEXT program I ehetos£geihez marten igyekszik biztosit'ani ahatekony
ihunkit kazettas uzemben f ami azt kcvetelneS hogy mintH nagyobb szovegf&j-
1 okat hozzunk i£tre a hoszabb szovegekbol . A mar korabban eml itett 571 kep-
ernyosornyi munkaterulet azonban csak elmeHeti mennyiseg, amit r»em nagyon
£rdenies tel jesen megtol teni , Hap£ldaul direkt beir&ssal fe! to I tjuk a mun~
kateruletet esezut&n a szerkesztes soran kiderulr hogy meg be afcarunfc

szurni szoveget, nm ItmE hosza hely. Azt is f igyef embe kel I venni* hogy
ha a szoveget kesobb meiYtori&ba akarjuk fojfMzni » a formazott szdveg hoszabb
I ehet az eredetinel . (A marge mindenkeppen plussz he! yet ig£nye1 soronkentj
ezt n^-rnikeppen el i enstil yozza az, hogy a 40 karakternei hoszabb formazott
sorok valamivel kevesebb helyet fogtalnak e[, mint a kepernyosorok az
alapszovegben. ) Ennek is ke! I he I yet hagyni? ha el ore tudjuk, hogy a szove-
get t&rba fogjuk formazni . £ppen ez£rt a program soreimel £skor es nehany
m&s esetben is m£ly hangft hangjelz£st ad, ha 2000 karakterre megkdzel itet-
tiik a munkateriil et v£get.

•

Ha kivancsiak vagyunk a szovegal lomany jelenfegi m£retere* a CTR g ieut£s
hatas&ra beiras/szerkeszt£s kozben a szovegveg kiirasaroel lett megjelenik
a k£pemyo al jan I evo uzenetben a ktptrnyfi tetejen SevG sor szama* enrn*l

a szovegal i omany a keperny&n levc sorok szamaval termeszetesen hoszabb*
Barmilyen gorfib I eut£se ufcan fol ytathatjuk a f#l bahagyott mimkat.

A PRIMOTEXT mas programoldkaf el lentetben nem ad irott hibauzeneteket t mive!
a kis k£pernyon nines hely kulon uzendsornak. Hibas vagy v£grehajthat Ian

utasitist adva a g£pnek fpl . ha ki akarunk menni a rnunkaterul etrftl kurzor-
mozgatassal, vagy Qres buffer tartalmit akarjuk a CTR q utasitassal visz-
szahozni stb. ) a PRIMOTEXT £ I es hangje I z£st ad. Hatudjuk, mi I yen utasitist
adtunk ki , rk I ehet jonnir mi a hiba.

Szerkeszt^skor a buffer sok mindenre hasznafhat6 f a munkaterul eten belul

torteno at he I yez^srol mar volt %zo. Nem art- tudni azonban, Hogy a buffer
tartaima akkor is raegmarad, ha a munkaterul etere mar mas szovegfajlt tol-
tottunk be a magn6r6l . (Termeszetesen folyamatos raunkavegz^st feftetelez--

vei fflert ha a PRIM0TEXT-b6l ki I Spunky majd ftjra betol tjuk azt, abuffertar-
talom is elvesz.) Ilymddon a buffer 2000 karakternyi ter jedei m#ben m6d van
szovegreszek at he I yezes^re egyik f a.j I b6 1 amasikba, (PK visszatero szo™
vegr^szek, fej I £c-strukturak» stb.)

A kisebb szovegfajlok osszefuz^s^re alkalmas trukkro) mar volt sz6. (For-
ditott sorrendben egyiket a masik utkn betol tjuk f ^s mindegyiket a szoveg
elejen kiadott CTR e paranccsal hatrazarjuk a mar bennt 1 evokhoz j majd a

legutois6t is hatrazirva a munkaterulet elej^n kiadott CTR u paranccsal
egybeszerkesztodik az egesz szoveg, > Ez n&mi gyakor i issa! el sajatithat6 f

egy do I ogra azonban figyelni ke! I . Ha val amel yik r£sz-szoveg "elozo ei et^-
ben" mar itesett formazason, Ccsak nyomtat6ra formazas iehetettr^ benne
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van egy kis zaszltit utanz6 jel a v£gen f amit faj I vegjel k£nt a PRIMOTEXT
maganak tesz be. (Aki akarja T maga is el Gal lithatja (#g) leutessel» hatudja
mit akar vele.) Ezt az osszefiizott szovegbfll ki kel I torolnif CCTR v funk-

ci6val megkereshetfi) , mert ha a szoveg kozepen marad, a form&z&s itt le

fog allni a kesfibbiekbem tudomast sera v£ve a szoveg tobbi reszerftl.

A szoveget a legvegen celszeru egy Qres sorral zarnir hacsak egy nagyobb
szoveget nern ugy bontottunk meg tobb resz-szovegre majdam egymas utAn

nyomtatAshozr hogy ezt kiz&rja. Erre azert van szukseg f mert k£tir&nyba
iro nyomtatbkban az odafel£ irt utols6 sor "benne maradhat" a nyomtatas
vegen. Ha egy nagyobb szoveget reszekre bontunk raajdani osszenyomtatashozj
celszeru olyan helyen bontanif ahol mindenkeppen uj oidal kezdfidikr pi.

fejezetkezdesne I » mert ha a mem6ri&ba form&zott szoveget tobbszor akarjuk
kinyomtatni* vagy minden nyomtat&shoz be kel lenetolteni a sz6vegreszeket T

vagy egy szovegresz ism£telt kinyomtat&sa ut£n nagy buveszkedesse! tudjuk
csak a lap kozep£n kivett papirt megegyszer ugyanoda befuzniv haamasodik
szovegreszt kezdenenk kinyomtatni. (Ne fef ejtsuk el * van egy (#h)u dj ol dal

kezdft parancs a formazishoz !

)

HASZNALJA SIKERREL
A PRIMOTEXT PROGRAMOT

PRIMOTEXT leiras 16


